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Ceo Luật Minh Gia
NGUYỄN MẠNH TUẤN

Phương châm hoạt động của Luật Minh Gia là 
Tận tâm vì khách hàng - Tận tụy với công việc. 
Với đội ngũ luật sư có chuyên môn cao và 
nhiều kinh nghiêm cùng sự kết hợp, hỗ trợ 
giữa các luật sư trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau, chúng tôi luôn nhận thức đầy đủ về 
trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mình 
và cam kết không ngừng nâng cao chất lượng 
dịch vụ pháp lý, nhằm tạo ra kết quả tuyệt vời 
cho khách hàng của chúng tôi

Chi nhánh HCM: 11-12 Tầng 11 Block A, Tòa nhà Sky Center, số 5B Phổ Quang, 
Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh  
Chi nhánh Nam Định: Số 85 Đặng Xuân Bảng, Nam Phong, thành phố Nam Định 



Minh Gia đang từng bước thực hiện, cụ thể hóa mục tiêu của mình, thể hiện qua kiến thức, 

chuyên môn và kinh nghiệm của các luật sư gạo cội cùng với sự năng động, nhạy bén, nhiệt 

tình của các luật sư trẻ, mở rộng đội ngũ chuyên gia, chuyên viên pháp lý trên nhiều lĩnh vực 

phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong thời đại mới. 

Minh Gia đang từng bước thực hiện, cụ thể hóa mục tiêu của mình, thể hiện qua kiến thức, 

chuyên môn và kinh nghiệm của các luật sư gạo cội cùng với sự năng động, nhạy bén, nhiệt 

tình của các luật sư trẻ, mở rộng đội ngũ chuyên gia, chuyên viên pháp lý trên nhiều lĩnh vực 

phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong thời đại mới. 
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
& PHÁT TRIỂN 

Công ty Luật TNHH Minh Gia là đơn vị hoạt động 
trong lĩnh vực pháp luật, thuộc Đoàn Luật sư thành 

phố Hà Nội, được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận đăng 
ký hoạt động số: 01020716/TP/ĐKHĐ ngày 13/09/2011,

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, tôn chỉ của Công ty Luật TNHH Minh Gia (Sau đây gọi 
tắt là Luật Minh Gia) luôn chú trọng, đề cao việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật cùng với Bộ quy tắc 
đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam nhằm góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ sự công bằng 
trong việc thực thi pháp luật. Cùng với phương châm: “Tận tâm vì khách hàng, tận tụy với công việc, 
hoàn thành dịch vụ đúng tiến độ và yêu cầu”. Luật Minh Gia luôn nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, 
lương tâm nghề nghiệp của mình và luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với mục tiêu phấn đấu trở thành đơn vị hoạt động chuyên nghiệp, sâu rộng, đa dạng, đứng hàng đầu 
trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý. Luật Minh Gia không ngừng đẩy mạnh nâng cao chất lượng 
đội ngũ luật sư, chuyên gia cả về trình độ và kỹ năng, đạo đức khi hành nghề.

Sự tin tưởng, ủng hộ của quý khách hàng luôn là 
nguồn động lực to lớn để Luật Minh Gia đẩy mạnh 

phát triển hơn nữa trong tương lai!



TỔ CHỨC HỆ THỐNG

Sơ đồ tổ chức hệ thống Công ty Luật TNHH Minh Gia 
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Qua nhiều năm hoạt động, Luật 

Minh Gia đã xây dựng được đội 

ngũ luật sư, chuyên gia, chuyên 

viên pháp lý vừa có chuyên môn 

tốt, giàu kinh nghiệm và đề cao 

đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng 

đáp ứng được yêu cầu của 

khách hàng khi sử dụng dịch vụ 

pháp lý. Sự phối hợp giữa các 

luật sư gạo cội với các luật sư 

trẻ cùng đội ngũ trợ lý nhiệt 

huyết, năng động. Từ đó khách 

hàng luôn tin tưởng và cảm thấy 

hài lòng về chất lượng dịch vụ.

ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC 

Các nhân viên trong công ty luôn ý thức được vị trí, 
trách nhiệm của bản thân để nỗ lực và không 
ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng giải 
quyết các vấn đề, không ngại tiếp xúc với những 
vụ việc phức tạp. Với mỗi yêu cầu của khách hàng, 
công ty luôn sắp xếp nhân sự giàu kinh nghiệm 
thực tế và chuyên môn trong lĩnh vực mà khách 
hàng đề nghị thực hiện dịch vụ pháp lý nhằm giải 
quyết tối ưu nhất.

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ như hiện 
nay, Luật Minh Gia đã đẩy mạnh công tác đào tạo, 
rèn luyện kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ thông qua 
các chương trình đào tạo nội bộ, tham gia các 
khóa học đào tạo đào tạo nghề, các buổi hội thảo 
chuyên môn do Bộ Tư pháp, VCCI tổ chức,…



Luật Minh Gia luôn đề cao tính độc lập của mỗi 
nhân viên trong công ty để mỗi cá nhân có thể 
chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết yêu cầu 
của khách hàng dựa trên các quy định của pháp 
luật và quy tắc khi hành nghề. Để làm được điều 
đó, đòi hỏi mỗi cá nhân phải làm chủ được kiến 
thức pháp luật, nắm vững kỹ năng hành nghề và 
hiểu rõ vấn đề pháp lý của khách hàng.

Các nhân viên trong công ty hiện nay là 
những Luật sư, Thạc sĩ, Cử nhân Luật, Kỹ sư 
Công nghệ thông tin, Kế toán,… Bộ phận điều 
hành, quản lý và các trưởng phòng đều là 
những người có kinh nghiệm, kiến thức và kỹ 
năng chuyên môn làm việc hiệu quả.

Luật Minh Gia là một môi trường chuyên nghiệp, năng động và đoàn kết. Chúng tôi luôn nhận thức 

được rằng: “Chất lượng tạo nên thương hiệu”, chất lượng của Luật Minh Gia cốt lõi nằm ở đội ngũ 

nhân lực của công ty!
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NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 
& ĐẠO ĐỨC NGÀNH NGHỀ 

Dựa trên các quy định của pháp luật cùng với Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt 
Nam, Luật Minh Gia đã xây dựng nguyên tắc hoạt động và bộ quy tắc đạo đức hành nghề, cụ thể:

1-Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Quy tắc đạo 

đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư Việt Nam;

2- Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách 

quan, không vì lợi ích vật chất, tinh thần hoặc bất 

kỳ áp lực nào khác để làm trái pháp luật và đạo 

đức nghề nghiệp;

3- Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt 

nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

4- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động 

nghề nghiệp khi cung cấp các dịch vụ pháp lý cho 

khách hàng;

5- Coi trọng, bảo vệ danh dự, uy tín của chính 

mình và công ty; Giữ gìn phẩm chất, nhân cách và 

uy tín nghề nghiệp khi hành nghề;

6- Xây dựng, củng cố, duy trì niềm tin của khách 

hàng, cộng đồng xã hội với nghề luật nói chung và 

với Luật Minh Gia nói riêng;

7- Có thái độ ứng xử đúng mực, có văn hóa trong 

hành nghề và lối sống, xứng đáng với sự tin cậy, 

ủng hộ của khách hàng;

8- Sẵn sàng và tích cực tham gia vào những hoạt 

động vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

1. TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

- Luật Minh Gia Tư vấn pháp luật trên mọi lĩnh vực pháp luật như: Dân sự, Thừa kế, Đất đai, Hình sự, 
Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại, Lao động, Bảo hiểm xã hội ...

2. THAM GIA TỐ TỤNG

- Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án/vụ việc: Dân sự, 
Thừa kế, Kinh doanh - Thương mại (Kinh tế), Lao động, Hôn nhân Gia đình, Hành chính, Đất đai; ….

- Tham gia tố tụng bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
cho bị hại trong vụ án hình sự.

- Đại diện theo ủy quyền của người tham gia tố tụng.

3. DỊCH VỤ LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG 

- Cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, thủ tục hành chính doanh nghiệp (Doanh nghiệp trong 
nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

- Cung cấp dịch vụ luật sư Sở hữu trí tuệ, thủ tục về SHTT: Nhãn hiệu; Thương hiệu; Sáng chế; Kiểu 
dáng công nghiệp; Bản quyền tác giả;Đại diện giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ; …

- Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước;

- Thay mặt khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong việc đàm phán và thực hiện các 
giao dịch dân sự với đối tác;

- Đại diện tiến hành các thủ tục thương lượng, hòa giải, giải quyết các tranh chấp nội bộ của doanh 
nghiệp.

- Đại diện trong việc đàm phán và giải quyết các tranh chấp hợp đồng;
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4. DỊCH VỤ LUẬT SƯ RIÊNG ( Tư vấn thường xuyên ) 

- Luật Minh Gia tư vấn nhằm PHÒNG NGỪA, HẠN CHẾ những rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, cá 
nhân nhằm giảm thiểu thiệt hại các tranh chấp phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc 
đồng hành với cá nhân, gia đình trong mọi tình huống pháp lý.

- Trên cơ sở thông tin, số liệu hoặc yêu cầu của khách hàng cung cấp hàng ngày, hàng tuần hoặc 
hàng tháng (theo yêu cầu tại hợp đồng dịch vụ luật sư riêng) trong suốt quá trình hoạt động của 
doanh nghiệp, cá nhân. Luật sư của chúng tôi phân tích, làm rõ mọi vướng mắc trên cơ sở pháp 
luật. Từ đó bên được tư vấn sẽ xác định ưu điểm/nhược điểm để có quyết định đúng đắn, phù hợp 
quy định pháp luật.

5. THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

- Soạn thảo văn bản, đơn thư, di chúc và các giấy tờ pháp lý theo quy định ...;
- Soạn thảo, sửa đổi các loại hợp đồng;
- Dịch vụ hành chính công theo yêu cầu...
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THỜI GIAN THỰC HIỆN, PHÍ DỊCH 
VỤ PHÁP LÝ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Đối với từng dịch vụ pháp lý và đặc điểm của 
từng vụ việc, chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết với 
khách hàng về thời gian thực hiện, các bước tiến 
hành và những trường hợp có khả năng phát 
sinh làm kéo dài thời gian thực hiện,...
Yêu cầu của khách hàng sẽ được triển khai thực 
hiện ngay khi hợp đồng được giao kết và đồng ý 
thanh toán phí dịch vụ. Luật Minh Gia sẽ phân 
công Luật sư tiếp nhận vụ việc của khách hàng, 
đảm bảo đúng về chuyên môn, thế mạnh và kinh 
nghiệm giải quyết của Luật sư cùng chất lượng 
dịch vụ và thời gian thực hiện một cách tối ưu, 
hiệu quả.

PHÍ DỊCH VỤ 
Tùy theo tính chất mỗi vụ việc, yêu cầu của 
khách hàng đơn giản hay phức tạp, thời gian 
thực hiện nhanh hay chậm mà phí dịch vụ của 
Luật Minh Gia sẽ có sự khác nhau nhưng luôn 
đảm bảo phí dịch vụ được đề xuất một cách hợp 
lý. Vì vậy, để được trao đổi, báo phí chi tiết đối 
với vụ việc của mình, quý khách hàng có thể 
liên hệ đến Luật Minh Gia theo một trong các 
phương thức sau:

Điện thoại:  024.6683.1212 - 0984.522.557
Hotline: 1900.6169
Email: luatsu@luatminhgia.vn
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QUY TRÌNH CHUNG THỰC HIỆN 
DỊCH VỤ PHÁP LÝ

TIẾP XÚC KHÁCH HÀNG ( TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP THÔNG QUA
   CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ ) 

ĐÁNH GIÁ VỤ VIỆC & YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG 

TRAO ĐỔI VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN       
VÀ CHI PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ

  PHÂN CÔNG LUẬT SƯ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ, GIẢI 
QUYẾT YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG 

1

2
3

4
5

6

7
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BẢO MẬT THÔNG TIN

- Luật Minh Gia luôn coi trọng về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, chúng tôi coi đây là 
nghĩa vụ pháp lý và quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật viên và bộ phận lưu trữ hồ 
sơ chịu trách nhiệm việc bảo vệ, quản lý các thông tin về cá nhân, đời tư, tình hình tài chính, 
bí mật kinh doanh, hồ sơ, tài liệu về các vụ việc của khách hàng đã cung cấp.

- Chúng tôi cam kết mọi thông tin cá nhân khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối.

11
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ĐỐI TÁC & DỊCH VỤ PHÁP
LÝ TIÊU BIỂU CỦA LUẬT MINH GIA

Để bảo mật thông tin của khách hàng, chúng tôi loại bỏ thông tin chi tiết và dẫn chứng 05 (năm) đối 
tác, khách hàng gần nhất đối với từng nhóm dịch vụ pháp lý như sau:

STT               Tên                  Lĩnh vực                  Địa chỉ                     Nội dung dịch vụ pháp lý          

CTCP Nông 
nghiệp và Chế 
biến (...) 
(doanh nghiệp 
100% vốn nước 
ngoài)

Sản xuất, chế 
biến hàng nông 
sản; Hoạt động 
thương mại, dịch 
vụ;

Xây dựng công 
trình dân dụng; 
san lấp, chuẩn bị 
mặt bằng; khai 
thác đá, cát và 
các vật liệu xây 
dựng khác; vận 
tải hàng hóa 
đường thủy nội 
địa.

Cung cấp, phân 
phối thực phẩm 
và các chuỗi kinh 

Thành phố Cam 
Ranh, tỉnh Khánh 
Hòa.

Phường Hiệp 
Bình Chánh, 
Thành phố Thủ 

Khu đô thị 
Vinhome Thăng 
Long Xã 
An Khánh, Huyện 
Hoài Đức, TP Hà 
Nội

Luật Minh Gia thực hiện tư vấn pháp lý liên 
quan đến quản trị nội bộ doanh nghiệp, xây 
dựng hệ thống quy chế, cơ cấu tổ chức, quy 
chế lao động, tiền lương… Tư vấn về hoạt 
động nhập khẩu sản phẩm nông sản, phân 
phối sản phẩm và các vấn đề phát sinh 
trong quá trình kinh doanh của khách hàng. 
Soạn thảo các hợp đồng hợp tác kinh 
doanh, phân phối sản phẩm. Ngoài ra, Luật 
Minh Gia cũng tham gia tư vấn các vướng 
mắc về thuế GTGT, thuế xuất khẩu và nhập 
khẩu đối với các hàng hóa, sản phẩm rong 
phạm vi kinh doanh của khách hàng.

Luật Minh Gia tham gia tư vấn pháp lý trong 
lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, 
pháp luật thuế, soạn thảo các hợp đồng 
thương mại, hợp đồng liên quan đến mua 
bán doanh nghiệp và các nội quy, quy chế 
nội bộ của doanh nghiệp và các vấn đề liên 
quan đến giải quyết tranh chấp thương mại 
phát sinh từ hoạt động kinh doanh của 
Khách hàng tại tòa án và các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền.

Công ty luật Minh Gia thực hiện tư vấn 
các vướng mắc pháp lý liên quan đến 
điều hành doanh nghiệp, quản trị doanh 

Công ty TNHH 
Xây dựng (…)

CTCP Thương 
mại và dịch vụ 
N.T (…)

1

2

3

1. NHÓM DỊCH VỤ PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN (LUẬT SƯ RIÊNG)
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doanh toàn quốc; 
sản xuất gia công 
chế biến, nhập 
khẩu những mặt 
hàng thực phẩm 
thiết yếu.

Thiết kế, sản xuất 
và chế tạo các 
loại bảng mạch 
in điện tử (PCB); 
lắp ráp các linh 
kiện lên PCB, lắp 
ráp các sản 
phẩm điện tử 
hoàn chỉnh.

Sản xuất hàng 
dệt may, Xuất 
nhập khẩu hàng 
hóa 

Khu công nghiệp 
Quang Châu, tỉnh 
Bắc Giang

Khu Công nghiệp  
Thạch Thất - 
Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội

Phường Hiệp 
Bình Chánh, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh

; Soạn thảo các hợp đồng thương mại, 
hợp đồng liên quan đến mua bán doanh 
nghiệp và các nội quy, quy chế nội bộ của 
doanh nghiệp. Đồng thời tham gia giải 
quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh 
trong quá trình thực hiện hoạt động kinh 
doanh của khách hàng tại các cơ quan 
tiến hành tố tụng, đại diện làm việc và 
đàm phán với các tổ chức, cá nhân có liên 
quan khác.

Luật Minh Gia tư vấn thường xuyên cho 
công ty TNHH Điện tử (…) các vướng mắc 
pháp lý về quản trị doanh nghiệp và các 
vấn đề trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm 
xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Tư vấn 
xử lý các tranh chấp phát sinh trong quan 
hệ lao động liên quan đến tiền lương, 
chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp 
liên quan đến tai nạn lao động và tất cả 
các vướng mắc khác liên quan đến pháp 
luật lao động Việt Nam. Luật Minh Gia 
cũng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về 
hợp đồng lao động, rà soát, chỉnh sửa và 
soạn thảo các nội quy lao động, quy chế 
quản lý lao động, thỏa ước lao động tập 
thể để đảm bảo rằng Khách hàng thực 
hiện đúng, phù hợp với pháp luật lao động 
của Việt Nam.

Luật Minh Gia tham gia tư vấn pháp lý 
trong lĩnh vực dệt may, xuất nhập khẩu 
hàng hóa, tư vấn các vướng mắc pháp lý 
liên quan đến điều hành doanh nghiệp, 
quản trị doanh nghiệp và các vấn đề nội 
bộ doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật doanh nghiệp; Soạn thảo các hợp 
đồng thương mại và các nội quy, quy chế 
nội bộ của doanh nghiệp. Đồng thời tham 
gia giải quyết các tranh chấp pháp lý phát 
sinh trong quá trình thực hiện hoạt động 
kinh doanh của khách hàng, đại diện làm 
việc và đàm phán với các tổ chức, cá 
nhân có liên quan khác.

Công ty TNHH 
Điện Tử (…) 

CTCP Sản xuất 
Dệt May và 
Thương mại (…) 

(doanh nghiệp 
100% vốn nước 
ngoài) 

(doanh nghiệp 
liên doanh)

4

5
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2. NHÓM DỊCH VỤ VỀ DÂN SỰ, KINH DOANH - THƯƠNG MẠI

STT          Vụ án/việc                                   Nội dung (tóm tắt)                                               CQ Giải quyết

Vụ án có yếu 
tố nước ngoài 
về: “tranh 
chấp hợp 
đồng tổ chức 
sự kiện”

Vụ kiện: 
“Tranh chấp 
hợp đồng bảo 
hiểm cháy nổ 
hàng hóa”

- Tòa án nhân dân thành 
phố Hà Nội
- Kết quả: Tòa án chấp 
nhận yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn, buộc bị 
đơn phải thanh toán số 
tiền: 420.000 USD

- Tòa án nhân dân quận 
Đống Đa, TP Hà Nội (sơ 
thẩm)
- Tòa án nhân dân TP Hà 
Nội (phúc thẩm)
- Kết quả: Luật Minh Gia 
bảo vệ thành công quyền 
và lợi ích hợp pháp của 
nguyên đơn tại 2 cấp xét 
xử.

- Tòa án nhân dân huyện 
Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
- Kết quả: Tòa án chấp 
nhận yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn, buộc bị 
đơn phải thanh toán số 
tiền hàng theo đơn khởi 
kiện

- Tòa án nhân dân TP 

- Nguyên đơn: Công ty (…) ENTER có trụ sở tại 
Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc
- Bị đơn là Công ty TNHH sự kiện (…) A, địa chỉ tại 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Nguyên đơn đã nộp hồ sơ khởi kiện bị đơn tại tòa án 
nhân dân TP Hà Nội để buộc thực hiện nghĩa vụ 
thanh toán theo hợp đồng số tiền là: 420.000 USD.
- Luật Minh Gia tham gia tư vấn điều kiện, thủ tục, hồ 
sơ khởi kiện, đồng thời tham gia bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho nguyên đơn trong toàn bộ quá trình 
tố tụng tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Nguyên đơn: Công ty TNHH một thành viên Giấy và 
Thương Mại (…), địa chỉ tại quận Long Biên, Hà Nội.
- Bị đơn: Tổng công ty BH (…) X
- Nguyên đơn là thực hiện khởi kiện tại Tòa án nhân 
dân quận Đống Đa để buộc bị đơn thanh toán và bồi 
thường thiệt hại đối với hàng hóa bị cháy nổ theo mức 
bảo hiểm tại Hợp đồng bảo hiểm và Giấy chứng nhận 
bảo hiểm. (4,75 tỷ đồng)
- Luật Minh Gia tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp cho nguyên đơn trong toàn bộ cấp xét xử sơ 
thẩm tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa và cấp xét xử 
phúc thẩm tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH S T (…) (VIỆT NAM), địa 
chỉ tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Bị đơn: Công ty TNHH DU (…) X, địa chỉ tại: huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nguyên đơn đã khởi kiện tại tòa án nơi bị đơn có trụ 
sở để buộc bị đơn thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền 
mua hàng, tiền lãi chậm thanh toán. (tổng số tiền là: 
9.961.290.600 đồng).
- Luật Minh Gia tham gia tố tụng trong vụ án nêu trên 
với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
cho nguyên đơn trong suốt quá trình tố tụng tại cấp sơ 
thẩm (bản án không có kháng cáo)

- Nguyên đơn: Công ty TNHH A (…), địa chỉ tại huyện 

1

2

Vụ kiện :
“Tranh chấp
hợp đồng mua 
bán hàng hóa ” 

3

4 Vụ kiện: 
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3. NHÓM DỊCH VỤ VỀ ĐẤT ĐAI, THỪA KẾ ĐẤT ĐAI

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Kết quả: Luật Minh Gia 
bảo vệ thành công quyền 
và lợi ích hợp pháp của 
nguyên đơn tại phiên tòa 
cấp sơ thẩm.

- Tòa án nhân dân TP 
Sông Công, tỉnh Thái 
Nguyên
- Kết quả: Tòa án chấp 
nhận yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn, buộc bị 
đơn phải trả số tiền gốc 
và lãi theo quy định.

- Tòa án nhân dân thành 
phố Hà Nội
- Kết quả: Tòa án chấp 
nhận yêu cầu khởi kiện 
của người khởi kiện.

- Tòa án nhân dân thành 
phố Hà Nội
- Kết quả: Tòa án không 
chấp nhận yêu cầu khởi 
kiện của nguyên đơn.

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
- Bị đơn: Công ty TNHH Kỹ thuật (…) X, địa chỉ tại: 
Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Nguyên đơn đã tiến hành khởi kiện tại tòa án để buộc 
bị đơn phải thanh toán toàn bộ công nợ, thanh toán 
tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp luật. (tổng số 
tiền là 5.297.224.899 đồng)
- Luật Minh Gia đã tham gia toàn bộ quá trình tố tụng 
tại tòa án, tham gia đàm phán thương lượng với bị đơn 
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn 
trong vụ án nêu trên.

- Nguyên đơn là anh Nguyễn Văn A, địa chỉ tại TP Sông 
Công, Thái Nguyên
- Bị đơn: là chị Nguyễn Thị X, địa chỉ tại: TP Sông Công, 
Thái Nguyên 
- Nguyên đơn đã tiến hành khởi kiện tại tòa án TP 
Sông Công để buộc bị đơn phải trả tiền đã cho vay, 
thanh toán tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp 
luật. (tổng số tiền cả gốc và lãi là 6.122.474.529 đồng)
- Luật Minh Gia đã tham gia toàn bộ quá trình tố tụng 
tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
nguyên đơn tại tòa án nhân dân TP Sông Công, tỉnh 

- Nguyên đơn là ông Cao X đã khởi kiện yêu cầu hủy bỏ 
Giấy CNQSD đất do UBND huyện Ba Vì cấp cho ông bà 
Nguyễn Văn C.
- Công ty luật Minh Gia tham gia bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho người khởi kiện trong toàn bộ quá 
trình tố tụng.

- Nguyên đơn và bị đơn đã hoàn thành thủ tục chuyển 
nhượng QSD đất, tuy nhiên Ông Nguyễn X và bà Lê Y 
khởi kiện yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng 
nhà, đất và hủy bỏ Giấy chứng nhận QSD đất mà bị đơn 
đang đứng tên với lý do hợp đồng chuyển nhượng nhà 
đất bị giả tạo.

“Tranh chấp
hợp đồng mua 
bán hàng hóa ” 

Vụ kiện đòi nợ: 
“Tranh chấp 
hợp đồng vay 
tiền”

Vụ án:
“Yêu cầu hủy 
Giấy CNQSDĐ 
của UBND 
Huyện Ba Vì”

Vụ án:
“Tranh chấp 
HĐ chuyển 
nhượng nhà 
đất, hủy bỏ 
GCNQSD đất”

5

1

STT Vụ án/việc Nội dung (tóm tắt) CQ Giải quyết

2
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- Luật Minh Gia tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp cho bị đơn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm.

Vụ án:
“Tranh chấp 
về việc phân 
chia thừa kế”

- Nguyên đơn khởi kiện tại tòa án để yêu cầu phân chia 
di sản thừa kế là thửa đất ở tọa lạc tại huyện L, tỉnh Hà 
Nam, do bố mẹ để lại trước khi chết.
- Luật Minh Gia tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp cho nguyên đơn trong suốt quá trình tố tụng

- Nguyên đơn là ông Nguyễn Văn A và bị đơn là ông 
Nguyễn H, bà Lê K
- Bị đơn đã có hành vi lấn 1000m2 đất ở của ông 
Nguyễn Văn A và xây dựng nhà trên phần diện tích đất 
đã lấn tại địa chỉ thị xã Sơn tây, TP phố Hà Nội. Vụ án 
đã được hòa giải không thành tại UBND.
- Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hoàn trả lại 1000m2 
đất ở và tháo dỡ tài sản xây dựng trái phép trên đất.
- Công ty luật Minh Gia tham gia bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho nguyên đơn.

- Nguyên đơn là ông Lê Van X được UBND huyện giao 
thửa đất ở tại xã G, huyện Y tỉnh Thái Bình, sau đó cho 
vợ chồng em gái mượn đất để kinh doanh từ năm 
1999. 
- Năm 2021, nguyên đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân 
huyện Y để đòi lại thửa đất đã cho mượn.
- Công ty luật Minh Gia tham gia bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho nguyên đơn trong vụ án nêu trên.

- Tòa án nhân dân huyện 
L, Hà Nam
- Kết quả: Tòa án chấp 
nhận yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn.

Tòa án nhân dân thị xã 
Sơn tây, TP phố Hà Nội.
- Kết quả: Tòa án chấp 
nhận toàn bộ yêu cầu khởi 
kiện của nguyên đơn, 
buộc bị đơn phải hoàn trả 
1000m2 đất ở và tháo dỡ 
tài sản xây dựng trái phép 
trên đất.

- Tòa án nhân dân huyện 
Y, tỉnh Thái Bình
- Kết quả: Tòa án chấp 
nhận toàn bộ yêu cầu khởi 
kiện của nguyên đơn.

Vụ án:
“Tranh chấp 
về quyền sử 
dụng đất

Vụ án:
“ Tranh chấp 
về việc đòi lại 
đất cho 
mượn”

3

4

5

4. NHÓM DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ HÌNH SỰ

- Bị cáo X bị VKSND truy tố về tội “Tội cố ý gây thương 
tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” 
theo quy định tại khoản 2 điều 134 Bộ luật Hình sự 
2015
- Luật sư Công ty luật Minh Gia tham gia bào chữa cho 
bị cáo X trong suốt quá trình tố tụng (Từ giai đoạn điều 
tra, truy tố, xét xử).

- Tòa án nhân dân thành 
phố Hà Nội

Vụ án:
“ Nguyễn X 
phạm tội Cố 
ý gây thương 
tích ”

STT Vụ án/việc Nội dung (tóm tắt) CQ Giải quyết

1
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- Bị cáo HVA bị VKSND tỉnh truy tố về tội “Trốn thuế” 
theo quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự 
2015
- Luật sư Công ty luật Minh Gia tham gia bào chữa cho 
bị cáo X trong suốt quá trình tố tụng tại tòa án nhân 
dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Tòa án nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Vụ án:
“H.V.A phạm 
tội trốn thuế”
 

 

2

- Bị cáo L.T.K bị VKSND thành phố HP truy tố về tội 
“Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 168 Bộ 
luật Hình sự 2015
- Luật sư Công ty luật Minh Gia tham gia bào chữa cho 
bị cáo K trong suốt quá trình tố tụng tại tòa án nhân 
dân thành phố Hải Phòng

- Bị cáo L.T.A.L bị VKSND quận Long Biên truy tố về tội 
“Môi giới mại dâm” theo quy định tại khoản 1 điều 328 
Bộ luật Hình sự 2015
- Luật sư Công ty luật Minh Gia tham gia bào chữa cho 
bị cáo K trong suốt quá trình tố tụng tại tòa án nhân 
dân quận Long Biên

- 8 Bị cáo bị VKSND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
truy tố về tội “Đánh Bạc” theo quy định tại khoản 2 
điều 321 Bộ luật Hình sự 2015
- Luật sư Công ty luật Minh Gia tham gia bào chữa cho 
8 bị cáo trong suốt quá trình tố tụng.

- Tòa án nhân dân thành 
phố Hải Phòng

- Tòa án nhân dân quận 
Long Biên, thành phố Hà 
Nội

- Tòa án nhân dân huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Vụ án:
“L.T.K phạm 
tội Cướp tài 
sản”

Vụ án:
“L.T.A.L 
phạm tội Môi 
giới mại 
dâm”

Vụ án: “Đánh 
Bạc ”

3

4

5

5. NHÓM DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ LAO ĐỘNG

- Luật Minh Gia bảo vệ quyền và lợi ích của Bệnh Viện 
X khởi kiện bà Lê Thị Y tại Tòa án nhân dân để yêu cầu 
tòa án xác định việc chấm dứt Hợp đồng lao động của 
bà Y là trái pháp luật.

- Tòa án nhân dân huyện 
Hoài Đức, Hà Nội

STT Vụ án/việc Nội dung (tóm tắt) CQ Giải quyết

Vụ án: 
“Tranh chấp 
về chấm dứt 
hợp đồng lao 
động với viên 
chức”

1

- Tranh chấp mức bồi thường thiệt hại do tai nạn lao Tòa án nhân dân quận 
Vụ án: 
“ Tranh chấp 

2
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 động giữa nguyên đơn: Ông Lê Hoàng A và Bị đơn là 
Công ty TNHH …(doang nghiệp 100% vốn nước ngoài) 
tại Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy.
- Luật Minh Gia tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp cho bị đơn trong toàn bộ quá trình tố tụng.

Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội

về bồi thường 
tai nạn lao 
động”

- Ông Đoàn Văn A làm việc tại Công ty cổ phần X theo 
HĐLĐ xác định thời hạn. Công ty đơn phương chấm 
dứt HĐLĐ với ông A không có lý do chính đáng cũng 
không báo trước.
Luật Minh Gia tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của ông A yêu cầu Công ty cổ phần X bồi thường 
do hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
trái pháp luật.

Tòa án nhân dân quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 

Vụ án: 
“ Tranh chấp 
về hành vi đơn 
phương chấm 
dứt hợp đồng 
lao động trái 
pháp luật”

3

- Bà Nguyễn Thị X - Viên chức nhận tiền hỗ trợ của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Y để tham gia khóa đào tạo tại Hà 
Nội với cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ làm 
việc tại Phân hiệu trường (…) tại tỉnh Y ít nhất 10 năm. 
- Vì lý do cá nhân, bà X không làm đủ thời gian cam 
kết. Mức bồi thường theo yêu cầu của UBND tỉnh Y 1,5 
tỷ (gấp 5 lần số tiền được nhận hỗ trợ). 
- Mức bồi thường sau khi Luật Minh Gia đại diện theo 
ủy quyền cho bà X là 290 triệu đồng.

UBND tỉnh YVụ án: 
“ Tranh chấp 
về bồi hoàn 
chi phí đào 
tạo của Viên 
chức”

4

-Bà X là người lao động tại Công ty TNHH Y. Sau khi 
chấm dứt hợp đồng lao động 05 tháng Công ty Y vẫn 
chưa hoàn tất thủ tục xác nhận và trả sổ bảo hiểm xã 
hội cho người lao động. 
- Công ty Luật Minh Gia với tư cách là đại diện theo ủy 
quyền cho bà X đã gửi văn bản đề nghị công ty Y thực 
hiện nghĩa vụ chốt sổ và trả sổ BHXH cho người lao 
động. Công ty Y đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của 
mình.

UBND tỉnh YVụ án: 
“ Tranh chấp 
về việc xác 
nhận và trả sổ 
bảo hiểm xã 
hội cho người 
lao động khi 
nghỉ việc”

5

6. NHÓM DỊCH VỤ VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

- Luật Minh Gia tham gia Bảo vệ quyền và lợi ích hợp - Tòa án nhân dân huyện 

STT Vụ án/việc Nội dung (tóm tắt) CQ Giải quyết

Vụ án: 1
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 pháp của chị Nguyễn XX (bị đơn) trong vụ án ly hôn 
đơn phương theo yêu cầu của anh Lê YY tại Tòa án 
nhân dân quận Đống Đa
- Tranh chấp về tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản 

- Luật Minh Gia Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
ông Nguyễn Lê X (nguyên đơn)  trong vụ án ly hôn đơn 
phương và yêu cầu chia tài sản với bà Lê Thị Y tại Tòa 
án nhân dân huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ. 
- Giải quyết tranh chấp tài sản chung là quyền sử dụng 
đất của hộ gia đình.

- Luật sư Công ty luật Minh Gia tham gia bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của ông Lê Văn X (nguyên đơn) 
trong vụ án ly hôn đơn phương với bà Hoàng Thị Y tại 
Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.
- Tranh chấp tài sản chung là các bất động sản mang 

 Hoài Đức, Hà Nội

- Tòa án nhân dân huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

- Tòa án nhân dân quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội

“Tranh chấp 
về chấm dứt 
hợp đồng lao 
động với viên 
chức”

Vụ án: “Ly 
hôn chia tài 
sản tại Phú 
Thọ”

Vụ án: “Ly 
hôn chia tài 
sản tại Nam 
Từ Liêm”

2

3

Vụ án: “Ly 
hôn chia tài 
sản tại huyện 
Thường Tín”

Vụ án: “Ly 
hôn chia tài 
sản, quyền 
nuôi con tại 
huyện Sóc 
Sơn”

tên hai vợ chồng trị giá 26 tỷ đồng và 01 Công ty do hai 
vợ chồng cùng gây dựng. 
- Tranh chấp quyền nuôi con: 02 con chung đều dưới 
18 tuổi.

- Luật Minh Gia tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của chị Hoàng Thị X trong vụ án ly hôn với anh Lê 
Văn C tại tòa án huyện Thường tín. 
- Tranh chấp về tài sản trị giá 32 tỷ đồng bao gồm 02 
quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội và 
các khoản công nợ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của công ty (đứng tên 2 vợ chồng) là hơn 15 tỷ đồng.

- Luật sư Luật Minh Gia Bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của chị Nguyễn Thị H (nguyên đơn)  trong vụ án 
ly hôn đơn phương và yêu cầu chia tài sản, quyền nuôi 
con với anh Lê Văn C tại Tòa án nhân dân huyện Sóc 
Sơn, TP Hà Nội. 
- Giải quyết tranh chấp tài sản chung là quyền sử dụng 
đất đứng tên 2 vợ chồng (giá trị định giá tài sản 6 tỷ 
đồng, tranh chấp quyền nuôi con (03 con chung).

- Tòa án nhân dân quận 
Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội

- Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà 
Nội

Tòa án nhân dân huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà 
Nộiv

4

5
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7. NHÓM DỊCH VỤ TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Công ty TNHH 
Thương mại và Dịch 
vụ KT (…)

CTCP Giải pháp và 
PT Công nghệ (…)

Công ty TNHH Vật 
Liệu Công trình (…)

Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội

Huyện Thanh 
Oai,Thành phố Hà Nội

Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội

Công ty Luật Minh Gia tư vấn và soạn thảo hợp 
đồng mua bán quyền đòi nợ đối với khoản công 
nợ phát sinh từ các hợp đồng thi công xây dựng, 
hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng giữa công 
ty Khách hàng với các đối tác. 

Luật Minh Gia tư vấn và soạn thảo hợp đồng 
song ngữ về việc cung cấp, sản xuất và thiết kế 
phần mềm; hợp đồng cung cấp dịch vụ phần 
mềm cho khách hàng với các đối tác là doanh 
nghiệp nước ngoài.

Công ty Luật Minh Gia tư vấn và soạn thảo hợp 
đồng song ngữ liên quan đến gia công, sản xuất 
và cung cấp sản phẩm màng chống thấm cho 
Khách hàng với đối tác tại thị trường nước 
ngoài.

STT Tên khách hàng Địa chỉ Nội dung công việc

1

2

3

Công ty TNHH Quản 
lý đường sắt (…)

Công ty Cổ phần Cơ 
điện lạnh (…)

Quận Bắc Từ Liêm,thành 
phố Hà Nội

Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

Luật Minh Gia tư vấn và soạn thảo hợp đồng 
hợp tác góp vốn để xây dựng công trình Hàng 
rào bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường 
sắt và khai thác kinh doanh điểm đỗ xe.

Luật Minh Gia tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao 
động cho khách hàng với người lao động là 
chuyên gia nước ngoài. Tư vấn về việc tuân thủ 
pháp luật lao động Việt Nam và các thủ tục về 
giấy phép lao động.

4

5

8. NHÓM DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Dự án thành lập 
Công ty TNHH Quốc 
tế (…)

quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội

Luật Minh Gia thực hiện việc tư vấn lập dự án 
đầu tư cho nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực 
lắp dựng, lắp đặt xây dựng với tổng mức vốn 

STT Dự án/Lĩnh vực Địa chỉ Nội dung công việc

1
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Lĩnh vực: Công tác 
lắp dựng và lắp đặt 
trong xây dựng

 đầu tư ban đầu 585.000 USD

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch vụ 
(…)
Lĩnh vực: Nhà hàng 
Nhật Bản

Khu đô thị Ecopark, xã 
Phụng Công, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên

Luật Minh Gia thực hiện việc tư vấn lập dự án 
đầu tư cho nhà đầu tư Đài Loan, nhà đầu tư 
chuyên kinh doanh trong lĩnh vực Lắp đặt máy 
móc thiết bị công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc 
Ninh và các tỉnh lân cận.

2

Dự án thành lập 
Công ty TNHH Công 
nghệ (…)
Lĩnh vực: lắp đặt máy 
móc thiết bị công 
nghiệp

Phường Đại Phúc, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh

Luật Minh Gia thực hiện việc tư vấn lập dự án 
đầu tư cho nhà đầu tư Đài Loan, nhà đầu tư 
chuyên kinh doanh trong lĩnh vực Lắp đặt máy 
móc thiết bị công nghiệp 

3

Công ty TNHH Hi (…) 
VINA
Lĩnh vực: Bất động 
sản, Co-working-
space

Quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội

Luật Minh Gia thực hiện điều chỉnh tăng tổng 
vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án thêm 
1.000.000 USD, đồng thời bổ sung mục tiêu 
kinh doanh bất động sản.

4

CTCP Phát triển Vốn, 
Nhân lực(…)
Lĩnh vực: Đào tạo 
Ngoại ngữ

Quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội

Luật Minh Gia tư vấn thực hiện xin dự án thành 
lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học 
cho nhà đầu tư Hàn Quốc đồng thời xin ý kiến 
cơ quan chuyên môn về giáo dục cho phép nhà 

5

9. NHÓM DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Công ty TNHH Sản - Huyện Thạch Thất, Luật Minh Gia thực hiện tư vấn thành lập doanh 

STT Dự án/Lĩnh vực Địa chỉ Nội dung công việc

1
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 xuất Thương mại và 
Dịch vụ (…)
Lĩnh vực: Nội thất

thành phố Hà Nội  nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội thất, kiến trúc 
công trình; Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, đại 
diện cho công ty thực hiện nộp đơn, theo dõi 
đơn đăng ký nhãn hiệu.

CTCP Văn hóa Tri 
thức (…)
Lĩnh vực: Văn hóa, 
giáo dục

CTCP Khoáng Sản 
(…)
Lĩnh vực: Xây dựng

Quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội

Huyện Hoài Đức,thành 
phố Hà Nội

Luật Minh Gia thực hiện tư vấn thành lập doanh 
nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục; Tư vấn 
pháp luật sở hữu trí tuệ, đại diện cho công ty 
thực hiện nộp đơn, theo dõi đơn đăng ký nhãn 
hiệu.

Công ty Luật Minh Gia triển khai soạn thảo, 
thực hiện chuyển nhượng cổ phần của các cổ 
đông trong công ty, đồng thời bổ sung ngành 
nghề kinh doanh liên quan đến khai thác 
khoáng sản cho doanh nghiệp

2

3

CTCP Sức khẻ và Môi 
trường (…)
Lĩnh vực: Khám chưa 
bệnh, Phòng khám 
đa khoa 5 sao Việt

Quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội

Luật Minh Gia tiếp nhận vụ việc thực hiện tư vấn 
chuyên sâu cho doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực khám chữa bệnh, soạn thảo các văn 
bản nội bộ cho hoạt động khám chữa bệnh của 
doanh nghiệp.

4

CTCP Hệ thống Giáo 
dục Lá phong (…)
Lĩnh vực: Giáo dục

Quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội

Luật Minh Gia tư vấn thành lập doanh nghiệp 
kinh doanh lĩnh vực giáo dục mần non

5

Công ty TNHH Việt 
(…)
Lĩnh vực: Nhà hàng, 
khách sạn

Huyện Vân Đồn, Tỉnh 
Quảng Ninh

Tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh lĩnh 
vực nhà hàng khách sạn. Hỗ trợ khách chuẩn bị 
các giấy tờ xin giấp phép An toàn vệ sinh thực 
phẩm, gắn hạng sao cho khách sạn, an toàn 
phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự

6

Công ty TNHH 
Logistics (…)
Lĩnh vực: Logistics 
khách sạn

Quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội

Luật Minh Gia tư vấn pháp luật doanh nghiệp 
liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vận tải của 
doanh nghiệp, tư vấn hoạt động mua bán xe 
rơ-mooc; tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp.

7
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Công ty TNHH Kiểm 
toán (…)
Lĩnh vực: Kế toán, 
kiểm toán

Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội

Tư vấn quy định về thay đổi người đại diện theo 
pháp luật, đồng thời thực hiện thủ tục cho 
khách hàng

8

CTCP Thương mại và 
Đầu tư Quốc tế (…)
Lĩnh vực: Keo silicon

Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, đại diện cho 
công ty thực hiện nộp đơn, theo dõi đơn đăng ký 
nhãn hiệu

9

Công ty TNHH 1TV 
Thương mại và Dịch 
vụ Ngọc Thơm (…)
Lĩnh vực: Thực phẩm

Quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh

- Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, đại diện cho 
công ty thực hiện nộp đơn, theo dõi đơn đăng ký 
nhãn hiệu hàng hóa;
- Tư vấn và thực hiện thủ tục chuyển nhượng 
nhãn hiệu hàng hóa;

10

Công ty TNHH Sen 
(…)
Lĩnh vực: Game mobi

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí 
Minh

Luật Minh Gia tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, tư 
vấn khả năng bảo hộ cho phần mềm Game trên 
điện thoại di động như: Đào Vàng, Stank 1990; 
Tiến lên miền Nam; Bắn trứng khủng long; … và 
thực hiện đăng ký thành công bản quyền tác 
giả.

11

CTCP Đầu tư Nhà 
Rượu (…)
Lĩnh vực: Nhà hàng

Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội

Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn kiến thức an 
toàn thực phẩm cho nhân viên nhà hàng và 
thực hiện xin giấy phép an toàn thực phẩm cho 
nhà hàng.

12

Với năng lực của mình, Luật Minh Gia hoàn toàn tin tưởng sẽ đáp ứng được những yêu cầu của Quý khách 
hàng khi sử dụng dịch vụ trong khuôn khổ của pháp Luật Việt Nam. Rất hân hạnh được hợp tác và phục 
vụ Quý khách hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng!
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